Istenem!
Annyi év, annyi év, A szerelem tart-e még? − kérdezte Babits Mihály. S én
válaszolhatom-e − nem is tudom már, kit idézve − hogy Talpig nehéz hűségben.
Ennyi év után a rendes Jézus-tanítványok már mind vértanúk. Én kanalazom
kevésbé forróan a levest, s korunkra megokosodott a Sátán? Tudja már, hogy
csínján kell bánni a gyilkolással, inkább rohasztani kell, mert az sokkal
hatásosabb.
Tegnap délután válaszok helyett verseket olvastam. Ma már tudok annyit
mondani, hogy 40 évig tudtam a választ, mert igen mondtatok a válaszra, amit
kitaláltam. Mért tudtatok? Mert fiatalok voltatok. S ha gondosan kielemeznénk a
tanítvány szó összes újszövetségei előfordulásait, szolídan megállapítható lenne
lenne lehetne benne a srác vonás. ’52-ben Kalotai Kuliék tanyáján a debreceni
határban egyedül én voltam 33 évemmel öreg, Jézus korú. Ti jó tíz évvel
fiatalabb voltatok. ’76-ban , mikor bíborost látogattunk, a negyves éveitek elején
jártatok, de a látogatók derék hada húsz évvel fiatalabb volt nálatok. S Baracskár
is húsz évesek mentek. Találhatok én ma ki akármit, tudhatok én ma akármit.
Jézusra sem tisztes nagyapák s ért korú szülők, akiket a tizenévesek leősöznek,
bólintottak rá.
Ha egy jezsuita megvénül, munkára használhatatlan lesz, az év elejei
status domus-ba beírják Stephanus Kovács orat pro societate (= imádkozik a
Társasáért). Ha majd megvénülök, erre szakosítom magam. Hogy aki tudja,
hogy merre van a hazánk útja, találjon tízenéveseket, akik rábólintanak arra,
amit tud, a legyen a Bokorban újabb negyven esztendő, amikor tudjuk, hogy mi
a jó, meg hogy mit jelent szeretni.
Addig meg mondom változatlanul, amit tudok, amíg van, aki
meghallgatja. S hallgatom, amit Jóska-Botond-Péter mond. Mert történt azért
valami körünkben e 60 év alatt. Belekerült az üdvtörténetbe, ami eddigelé az a
pogányság s az istentelenség fejezetében volt található. Mert ha az emberi
természet az Isten magát-megmutatása, kinyilatkoztatása, akkor Szókratész és
Buddha, illumántizmus és Kommunista kiáltvány is, minden nemes emberi
szándék abba a könyve való, amelyikbe Izajás és Jézus szavai találhatók. A
Tamás evangélium is felteszi Jézusnak a kérdést, hogy mikor jön el az Isten
Országa. S a válasz: amikorra a kettő eggyé lesz.
Más juhaim is vannak. Azokat is ide kell hoznom. Hogy gy akol legyen és
egy pásztor.
Magamnak meg csak annyit mondok, hogy nem kell feltétlenül
szétzavarnom azokat, akik az elmúlt félszázad folyamán hűségesekenk
bizonyultak. Amen.

